Suggesties voor het gebruik
van de kerstposter in de klas
De poster is een afbeelding van een schilderij van
Patrick Creyghton (1934). Het werk, olieverf op doek,
is gemaakt in 1997 en heeft als titel: ‘Kerstnacht,
aankondiging aan de herders.’

Download voor het digibord: klik hier

1. Wat zie je?
Laat de leerlingen enkele minuten in stilte naar het
schilderij kijken. Ga vervolgens in gesprek met behulp
van de volgende vragen:
• Wat valt je op?
• Wat kun je zeggen over licht en donker?
• Wat zegt het schilderij over wat er te horen is? Welke geluiden?
• Waar is het, denk je?

Achtergrondinformatie
Jezus is geboren in de stad Bethlehem volgens het Evangelie van Matteüs en Lucas. Bethlehem ligt ongeveer tien kilometer ten zuiden van Jeruzalem in Israël. Op het schilderij van
Patrick Creyghton is echter niet een Israëlisch landschap te zien, maar de grotten in Bemelen, een dorp in Zuid-Limburg – de streek waar de kunstenaar woont. Je zou hieruit kunnen
afleiden dat Jezus geboren is voor alle mensen, waar je ook vandaan komt.

2. De engelen
Focus met de leerlingen op de engelen.
• Wat doen de engelen, op het schilderij?
• Wat kun je vertellen over engelen?
• Wat is een beschermengel, denk je?

Achtergrondinformatie
Engelen zijn dienaren en boodschappers van God. Het zijn geestelijke, niet lichamelijke
wezens die volgens het katholieke geloof in de hemel wonen, de plaats waar God verblijft
en waar ook Jezus is. In het geboorteverhaal van Jezus laten zij zien dat er iets bijzonders
aan de hand is: iets dat niet van deze wereld is. Zij brengen het goede nieuws: Jezus is
geboren.
Katholieken geloven dat elke mens een beschermengel (of engelbewaarder) heeft:
een engel die over je waakt en altijd bij je is.

3. De herders
Focus met de leerlingen op de herders.
• Wat kun je vertellen over herders?
•W
 aarom zouden het nu juist herders zijn, die als eersten
het goede nieuws te horen krijgen?
•W
 ie zouden in onze tijd de herders zijn: mensen die niet meetellen, die aan de rand van de
samenleving staan?

Achtergrondinformatie
In de tijd dat Jezus werd geboren waren herders niet populair. Ze leefden aan de rand van
de samenleving en werden door veel mensen met de nek aangekeken. Van hen werd gezegd dat het ruw volk was en dat je ze niet kon vertrouwen. Het is dan ook erg opvallend
dat het goede nieuws van Jezus door de engelen nu juist aan herders werd verteld. Dat is
geen toeval. Het geeft aan dat Jezus voor alle mensen gekomen is - niet alleen voor wie
geslaagd is of rijk. Integendeel: de verhalen uit het Evangelie laten zien dat Jezus zich het
lot aantrekt van de mensen die niet meetellen, van de mensen die buitengesloten worden.
Hij ziet ze wél staan.

4. Maak een poster: Kerstmis 2017
Laat de leerlingen een poster maken met dezelfde bovenkant als het schilderij van Patrick
Creyghton: de engelen die de blijde boodschap brengen. Verder zijn ze vrij in het kiezen van
een invulling. Er is één voorwaarde: de poster moet gaan over onze tijd.

